
ANTÓNIO FARIA CARNEIRO PACHECO 
Legislaturas: I, II. 
 
Data de nascimento 
 1887-11-14. 
 
Localidade 
 Santo Tirso / Porto. 
 
Data da morte 
 1957-11-21. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra; 
 Doutoramento em Direito pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Professor universitário; 
 Político. 
 
Carreira profissional 
 Professor catedrático de Direito Civil (tinha 26 anos) da Universidade de Coimbra (1913); 
 Professor da Faculdade de Direito de Lisboa (1922); 
 Membro do Conselho Geral do Banco de Portugal (1922-1934); 
 Vice-Reitor da Universidade de Lisboa (1931-1936). 
 
Perfil político-ideológico 
 Profundamente católico; 
 Monárquico; 
 Sidonista; 
 Ainda estudante em Coimbra, dirigiu um movimento de combate à greve académica (1908); 
 Fundou com amigos e colegas o Centro Monárquico Académico D. Manuel II (1908). Nessa altura 

manifestou publicamente a sua aversão ao pluripartidarismo; 
 Em 1919 foi acusado pelo Ministro da Instrução Pública de «actos de hostilidade à República». 
 
Carreira político-administrativa 
 Deputado sidonista, por Santo Tirso (1918); 
 Membro das delegações enviadas a Genebra para negociarem o empréstimo externo (1927-1928); 
 Vogal e depois Presidente da Comissão Executiva da União Nacional (1934); 
 Ministro da Instrução Pública. Mudou o nome para Ministério da Educação Nacional (1936-1940). 

Enquanto Ministro, criou a Mocidade Portuguesa (1936); a Obra das Mães pela Educação Nacional 
(1936); a Junta Nacional de Educação; o Instituto de Alta Cultura; a Academia Portuguesa de História e 
o Instituto Nacional de Educação Física; 

 Embaixador extraordinário e plenipotenciário junto da Santa Sé (1940-1945). 
 Embaixador em Madrid (1945-1953); 
 Procurador à Câmara Corporativa (VI Legislatura). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 
I 
II 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. * 

* Mandato suspenso desde a 3.ª Sessão Legislativa da I Legislatura por pertencer ao Governo. Na II 
Legislatura não chega a tomar posse pelo mesmo motivo e por, a partir de 1940, ter assumido as funções 
de Embaixador junto da Santa Sé. 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Participa no debate sobre o Regimento da Assembleia Nacional. 



 Discute a proposta de lei sobre a reforma do crédito. 
 Entra no debate, na especialidade, sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição 

Política. 
 Participa na discussão do proposta de lei n.º 15, sobre a Urbanização da Costa do Sol. 
 Debate as alterações ao Acto Colonial. 
 Participa na discussão do proposta de lei sobre a criação da representação diplomática na União Sul-

Africana. 
 Discute o projecto de lei do Sr. Cândido Duarte, sobre a criação de asilos agrícolas. 
 Entra no debate do projecto de lei sobre seguros de vida dos funcionários públicos. 
 Entra na discussão e debate sobre o projecto de lei de alterações ao regime do ensino secundário. 
 Aprecia a proposta de lei que cria o Instituto de Medicina Tropical. 
 Aprecia e apoia o projecto de lei do Sr. José Cabral, sobre a construção de uma estátua a Sidónio Pais. 
 Aprecia a proposta de lei n.º 57, que cria o Instituto Nacional de Estatística. 
 Apresenta um projecto de lei que eleva S. Ex.ª o Sr. general Óscar Carmona ao posto de marechal. 
 Defende o seu projecto de lei sobre a elevação do Sr. General Óscar Carmona a Marechal. 
 Discute o projecto de lei, do Sr. Álvaro de Freitas Morna, sobre a criação do Instituto de Hidrografia 
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Pronuncia-se acerca do pedido de renúncia aos lugares de Deputados dos Srs. Henrique Galvão, Franco 

de Sousa e Botelho Neves.  
 Discute a proposta de lei n.º 65 (autorização das receitas e despesas para 1936).  
 Faz considerações e manda uma moção acerca do projecto de lei n.º 32 (educação física no ensino 

secundário).  
 Faz referências ao texto do Regimento da Assembleia apresentado pela Comissão de Última Redacção.  
 Faz considerações acerca da proposta de lei n.º 65 (autorização das receitas e despesas para 1936).  
 Refere-se à moção do Sr. Pinheiro Torres, relativa à proposta de lei n.º 65 (orçamento para 1936).  
 Refere-se aos projectos de lei n.ºs 30 e 35 (sobre aeródromos) e propõe uma eliminação de certa 

disposição.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Álvaro Morna acerca da reorganização do Ministério da Marinha.  
 Discute o requerimento do Sr. Vasco Borges apresentado acerca do projecto de lei sobre reorganização 

do Ministério da Marinha.  
 Fala sobre o projecto de lei de reorganização do Ministério da Marinha, apresentando uma moção.  
 Discute o projecto de lei referente a reparação civil por perdas e danos.  


